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Des, kara leganto, ankoraŭfojo nia mo- 

desta HELECO aperas post iel hontinda pro- 

krasto, kio devigas nin ankoraŭfoje pardon- 

peti. Antaŭdankon pro via bonvolemo!

Okazas ke lastatempe sieĝas nin diver- 

saj obstakloj, kiuj,obstine, baras normalan 

disvolviĝon de la koncernaj eldontaskoj, ki- 

aj tajpadon, kserokopiadon on la koncerna 

Universitata sekcio, ktp., ktp., kaj Ĉio ĉi 

tio konsistigas gravan malhelpon por nia re- 

gula aperigo de HELECO.

Krome, ankaŭ konsistigis malhelpon la 

manko de nia Cefkomisaro, Al Zibjado, kiu 

pro personaj kialoj, forestis ol inter ni 

dum kelkaj semajnoj en la komenco de la ja- 

ro.

Do, ni supozas ke vi bone komprenas ki- 

alon de nia ĉi-foja prokrasto, samkiel an - 

kau pacience eltenos la eble sensukan enha- 

von de niaj hodiaŭaj artikoloj.

Ni promesas nenion, sed esperas venonta 

foje kapabli por prezenti al vi decan ekzom- 

pleron de nia modesta organo.

Do, uis la .... !
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En la ĵus pasinta Decembra monato kaj cetere kiel kutime ni sukcesis festi la Za- 
menhof-Tagon kiel decas. T. e. honoris la memoron de nia Majstro per diversaj aktoj 
kiuj feliĉe kontentige disvolviĝis laŭ antaŭe preparita programo kiu, pli-malpli, es- 
tis jena:

En la mateno kun Ĉeesto de la unuaj alvenintaj gesamideanoj okazis la jam tradicia 
flor-ofero per almeto de bela florkrono Ĉe la’nomtabulo ESPERANTO en la koncerna stra- 
to de nia urbo. Kaj en tiu sama loko, apud la ĵus florkronita tabulo (ankaŭ jam tradi- 
ciaĵo) , oni fotis la grupon da gepartoprenantoj.

Reveninte en nian sidejon kaj en oportuna salono, nia Prezidanto s-ro. Santjago Mu- 
las prezentis la okazontan programon, kiu komencis per parolado far S-ro. Alfredo Vi- 
lla Gonzalez, kiu krom Sekretario de la Gijon-a urbodomo estas honora membro de nia 
Asocio. Ni memorigas la asturian geesperantistaron pri tio ke S-ro. Alfredo Villa es- 
tas filo de grava kaj elstara esperantisto, Alfredo Villa y Villa, kiu siatempe estis 
vaste konata ne nur en la loka kadro, sed en la nacia kaj internacia Egperanto-fflovado. 
En nia urbo mem li instruis nian Lingvon al larĝa tavolo de liaj samurbanoj. Nu, tiu 
menciita S-ro. Alfredo Villa. Gonzalez hispanlingve paroladis pri Esperanto, pri la rne- 
dio kie D-ro. Lazaro Ludoviko Zamenhof iniciatis tiun Lingvon kun la celo ke ĝi konsi- 
stigu taŭgan interkomprenilon por la tuta Homaro, sed Ĉefe por la tutmonda laboristara 
kiu tute ne disponis la necesajn ekonomiajn kapablojn por lerni alilandajn lingvojn 
kaj, sekve, per tia facilellernebla Lingvo kia Esperanto ili sukcesos interkompreniĝi 
kun alilandaj laboristoj, precize tiam kiam jam ekburĝonadis la proletaj movadoj.

La parolado de S-ro. Alfredo Villa estis larĝe premiita per forta aplaŭdado far la 
ampleksa Ĉeestantaro, kiun konsistigis krom el la loka geesperantistaro ankaŭ el sufi- 
ĉe multnombra ekstermovada publiko.

Poste estis la vico de la "Infana Horo" de la Urba Muzik-Lernejo kiu sub lerta gvi- 
dado far la koncerna Instruisto lerte,.arte kaj belege regalis ĉiujn per kantado da 
kelkaj belaj kaj konataj kantoj kaj himnoj.

Profitante paŭzon de tiu supre citita "Infana Horo", nia ĝis nun plej juna lernan- 
to, nome Pablo Vega Garcia, sufiĉe lerte kaj bele deklamis en Esperanto poeziaĵon de 
Gustavo Adolfo gecker, kiun li parkere estis lerninta, pro kiu ankaŭ li estis larĝe 
kaj forte aplaŭdata.

Ni devas mencii ankaŭ la fakton ke ni sukcesis en tiu tago, kio ja estas plia hono- 
ro kaj al Zamenhof kaj al Esperanto, disvendi plurajn librojn pri kaj en Esperanto.

Nun ni deziras informi al vi pri, niaopinie, tre grava kaj ĝojiga novaĵo por la As- 
turia esperantistaro, nome: en la venonta monato Junio kaj dum la tafgoj 20, 21 kaj 22- 
aj okazos la Unua Asturia Kongreso de Esperanto,en la urbeto Navia kie grupeto da entu 
ziasmaj kaj aktivaj geesperantistoj surprenis la taskon ĝin organizi. Pri la ekesto de 
tiu Esperanto-Grupo en Navia ni jam parolis en nia n-ro 43 fflartoAprilo 1.985 kiam ni 
priskribis akton tia okazinta kaj kie nia Asocio estis dece reprezentita.

Nu, pri tiu 1§ Asturia Kongreso da Esperanto ni pli detale kaj amplekse raportos 
en la venonta numero de HELECO.
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ASTURA KULTUROJ
RECENZOJ PRI LrASTURA LINGVO

1) Historiaj recenzoj — Naskiĝo kaj evoluo

L'astura lingvo, samkiel la plejmulto el la lingvoj parolataj ĉe la Ibera Du— 
oninsulo,devenas el la latina. La lingvo aŭ lingvoj, kiujn oni parolis ĉe 1'astura 
teritorio antaŭ 1'alveno de la romianoj malaperis pro la puso, kiun la lingvo de 
la koloniigintoj efektivigis. Hodiaŭ de tiuj lingvoj - kun eble kelta kunmeto - 
nur restas la influo en la regiona loknomaro kaj en kelkaj vortoj de la nuntempa 
astura.

Je la malapero 
kupitaj teritorioj 
Asturio ekformigis

de la Roma Imperio la popolo latina, kiun oni parolis ĉe la o- 
evoluis ĝis devenigo de la lingvoj nomataj "romidaj". Tiel, ĉe 
1'astura lingvo.

L'alveno de la
granda, ĉar, fakte, ___ w______„ _ . _x.
zono), forgesanta progresie tiun ilian.

visigotuloj estigis aldonon de fakvortoj al la astura, ne tro 
la visigotuloj adoptis la latinan lingvon (aŭ ĝia ido ĉe la

La invado de la Duoninsulo far la mahometanoj estis decida fakto, ĉar esti s 
la nordaj popoloj tiuj, kiuj vole fari efekta ilian propran defendon, naskigas - 
sendependajn regnojn, el kiu Asturio estas la unua kaj tiu kun plu puŝo. Tiu ĉi 
unua monarĥio atingis etendiĝi ĉe landoj de Leon kaj, sekve, ĝia lingvo, ankaŭ. 
Tial, la dialekto prenis la nomon "asturleona" - fakvorto tiu ĉi, kiun hodiaŭ ne 
sencas uzi. Ikinon, kaj samkiel ĉe multaj aliaj lokoj, la latina daŭrigis estante 
la oficiala kaj administra lingvo, dum 1'astura estis la lingvo parolata de la - 
popolo.

Estas je la XIII» jarcento, kiam ekaperas la unuaj oficialaj dokumentoj astur- 
lingve /(elstaras la "Fueru d'Aviles", kies 900-an datrevenon oni solenas ĉijare 
1985-an). Sed baldaŭ la kastilia lingvo trovas bonan apogon ĉe Alfonso la .X**, "La 
Saĝa" kaj normiĝas~tute. L'astura havis pli malbonan ŝancon: antaŭ ol propra povo 
atingis ĝian normiĝon, 1'astura lando pleniĝegas je civilaj kaj ekleziaj estraroj 
kastiliaj pro la sukceso de la dinastio Trastamara. La dokumentado ekkastiligas , 
kaj la postenon, kiun antaŭtempe havis la latina okupas nun la kastilia. L‘astura 
restos limigata al lingvo de la simpla popolo, kaj la ebloj, kiujn ĝi havpovis - 

L'astura burĝaro, kiu havis la ŝancon, 
sia lingva kastilismo la

por iĝi klera lingvo, perdiĝis definitive 
neniam prenis la iniciatecon kaj, fakte, ĉiam vidis' en 
subtenon de ĝia povo.

limiĝos al temoj moraj,fol- 
la kampa etoso tiu, kiu rub- 

verŝajne, surtute, kaj la —

La literaturo, kiun oni faros de tiam asturlingve, 
kloraj, kaj mediaj, ĝenerale kamp-vilaĝe — fakte estis 
tenis vivanta la lingvon -. Abundis la ridiga ĝenro, „ ,
vortmaniero ne montras precize purigan emon ĉar staras tre ofte la intermeto de - 
kastiliaj elementoj. La normiĝa vojo komencas kun Xovellanos, kiu jam proponis la 
eldonon de vortarlibro kaj gramatiko, samkiel Akademion pri Belartoj. Estas — 
nomindaj tiusence verkistoj kiel Caveda, Huergo, Laverde, Ruiz kaj la ularo "La 
Quintana".

oni
Sed. estas nur, nuntempe, ekde fondiĝo de 1'Akademio de l'Astura Lingvo,kiam - 
normigas la lingvon, kaj aperas bonkvalitan literaturon.

KS)
A

2) Geografiaj recenzoj - Dialektoj Je 1»astura lingvo

La teritorio de l'asturanoj kiu^del vidite,okupis partojn de Leon kaj eĉ Extrema- 
dura kaj Portugalio 
Asturio 
turan. 1
on,
astura)

malantaŭeniris al la administraj limoj, kiujn hodiaŭ havas -
), escepte de la uesto de la rivero Navia, kie la galega eksuperestas l'as- 

. Kaj, ekstere de tiuj ĉi limoj, oni parolas asture ĉe la nordaj zonoj de Le- 
nome: Babia kaj Llaciana (okcidento astura ) kaj Oseya de Sayambre (oriento <t.
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Ankaŭ restas iuj spuroj ĉe Miranda (Portugalio) kaj ĉe iuj vilaĝetoj de Zamora, 
Salamanca kaj Caceres.

En 1’astura estas tri dialektaj 
orienta. Sed oni devas konsideri ke 
iajoj, ne havas komunajn limojn.

Karakteraroj;

Okcidento astura

variaĵoj,kiuj nomiĝas okcidenta, centra kaj - 
la karakteraĵoj, kiujn prezentas tiuj ĉi var-

•La malkreskanta diftongigo /el, 
multe), Tiu ĉi diftongigo okupis la 
astura okcidento, Galegio kaj Portugalio.

.La konsonanta fonemo "11" (nomata "vakejra ĉ", t.e. bovinpaŝtista) kun pronon- 
cado varianta inter t. kaj S. Ekzemple: lluna (luno), llamber (leki).

.Fino de la ina plurnombro je -as; casas (domoj), fabas (fazeoloj); kaj la 
-as, -an de kelkaj verbaj formoj: ĉantas (ci kantas), cantan (ili kantas).

.Uzado de la konsonanta n. .La centra Asturio uzas n (kun Bibila prononcado 
hispana): piquenu/piquenu (malgranda), pena/pena (rokego). Ci tio, escepte de 
malaltaj lokoj je la oriento de la okcidenta zono (Castrillon, Cuidiru,Pravia).

.Uzado de la consonanto Ch (ĉ). La centra Asturio uzadas "y"» mucher/muyer (vi- 
rino), navacha/navaya(poŝtranĉilo). Oni parolas tiel, ĉe 1‘altaj lokoi de la ori- 
ento kaj uesto de la okcidenta zono (Teverga, Quiros, Somiedo, k.t,p.).

no

la 
la

Centro astura

ou, oi/ ekzemplej queisu (fromaĝo), poucu(mal- 
tutan duoninsulon kaj hodiaŭ subtenigas ĉe 1'

fi-

al

•Fino de la ina plurnombro je -es» cases, fabes, kaj la verbaj finoj -es, -en 
iuj verbaj formoj.

.Neutro de materio» lleche fervio (boligita lakto) carne asao (viando rostita), 
agua fresco (akvo malvarmeta) kaj de maldeterminitakvalito:pelo llargo (hararo lon- 
ga), ropa moyao (vestaĵaro malsekigita). -

de

- Oriento astura

•Uzado de h (h, esperante) kie la ceteraj dialektoj uzadas f-n: hornu/fornu 
(forno), hacer/facer (fari).

.Fino de ina plurnombro je -as; habas...., kaj verbaj 
kelkaj verbaj formoj. ’

finoj je -as, —an de -

3) Nuntempa situacio de 1'astura lingvo

Nuntempe 1‘astura lingvo estas minacata pro la enmeto 
1‘astura teritorio. Ĉar 1*astura estas tre simila al la

puŝanta de la kastilia, 
kastilia, staras ege la 
alian maldiskrimine sen

ĉe
fenomeno pri "diglosio" kaj ambaŭ lingvoj miksadas unu la
ke, oftege, la parolanto scipovu distingi kiuj fakvortoj estas asturaj kaj kiuj - 
kastiliaj. La postvivo de asturaj fakvortoj - precipe en kamparanaj zonoj - varias 
laŭ la kastiliga intenseco aŭ la ĝenerala uzado laŭloke. Tio kaŭzis la kredon - 
pri tio, ke 1‘astura estas aro de maldelikataj dialektoj de la kastilia, ege frag- 
m entigitaj.

KSj

Sii

Sed dum la lastaj tempo) estas aperinta priokupo de iuj uloj pri 1‘naturlingva 
reakiro, konsciante 1‘alarman situacion de tia lingvo. Antaŭ malmulte da tempo,oni 
aperigis Akademion de 1’Astura Lingvo, kiu haste faris mirindan laboron kun la el- 
dono de Ortografiaj Normoj kaj la videbligo de normigata literaturo. En 1'astura 
lerne jaro-de ĉiam kastillingve- oni estas ankaŭ metinta 
gadon de la astura lingvo. Tamen, e * 
pri 1'astura lingvo, ĉe 1‘astura socio.

.............. ........ ....... kvunkam nefirme, la lerni- 
ankoraŭ mankas longa vojo por atingi normigadon 
locio.

La komunikiloj estas preskaŭ tute hispanlingve kaj 
nata kiel oficiala en sia lando —leĝmalobeante oni tiel

1'astura eĉ ne estas reko— 
la koncernan artikolon de
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la Hispana Konstitucio, kiu oficialigas ĉiun hispanan lingvon ĉe tiu lokaro kie 
ĝi manifestigas. La devenan loknomaron oni ŝanĝiĝis al ĝi ĝian tutan etimologian 
valoron, kaj tiel nun la oficialaj nomoj de 1'asturaj lokoj estas tiuj kastiligo— 
taj.

En 1'astura socio mem estas kontraŭstaro pri Ia lingva normigado - ni konside- 
ru ke estas granda loĝantaro elmigrinta, kompreneble hispanoparolanta -. Cetere, 
1'astura lingvo estis tradicie konsiderita kiel malsupera kaj "mokinda" de la super- 
regantaj klasoj kastilparolantaj. Sekve, la pretendo pri socie plirangigi necese 
kunportis la forlason de 1'astura esprimmaniero. La nescio pri la lingvo estas ti 
el ega, ke multajn asturajn vortojn, kiuj ŝajnas "strangaj" (t.e. sufice malsamaj 
al la kastiliaj) oni konsideras elpensitaj de la bablistoj ("bable" estas alia no- 
mo de 1'astura idiomo), Estas vere ke 1'astura lingvo devigis fari rapidan inser— 
tadon de modernaj vortoj, kiuj, aliflanke, estas preskaŭ egalaj en multaj ĉefaj - 
lingvoj. Ankaŭ estas tre logika ke tiun ĉi anekson oni faris el la kastilia —prok- 
simega al la astura, kaj ne nur lingve -. Oni devos deci ke fakvorto adoptita el 
la kastilia estos astura tutrajte se ĝi estas akceptata de la asturparolantaro - 
meĥanismo tiu ĉi,perfekte valora kiun uzadis kaj uzadas la kastilia, ekzemple, ri- 
late al la angla, la franca, ktp. -, Certe la vortaro estas la malpli praloĝanta 
parto de la lingvo. Tio vere esenca, estaB la morfologia kaj sintaksa strukturo , 
kiun, feliĉe, en 1'astura nun parolata, oni konservas bone. ;

Estas ni, geasturanoj, tiuj, al kiuj korespondas la subtenado aŭ la reakirado 
de nia identeco, de kiu ĉefa kaj historie fundamenta aspekto estas la lingvo.Se ni 
permesas ke 1'adopto de ekstera lingvo determinu la malaperigo de tiu nia specifa 
ni ne nur estos malplenigintaj la adjektivon "astura*' pri sia plej definitiva kaj 
malsamiga senco, 
la

Ni ankaŭ estos kontribuintaj al neniigo de iu manifestaĵo plu de 
homara kulturo. Kaj ĉi tio, estus ja nesolvebla perdo.

CEZARO GARCIA

BIBLIOGRAFIO:

•'Llingua y socieda asturiana", "Antoloxia de prosaXose Lluis Garcia Arias: 
bable.
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Urson evitu, duonpatrino ne incitu. O Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.^

vi. Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.

2^ jĵj Vundo sekreta doloras plej multe. 0 Kiu havas forton, havas rajton.
®

Santillana, 1981.

RamonAmelia Valcarcel y 
u
"Gramatica bable":

Cavanilles: "El nacionalismo asturiano'.'.

Ediciones Naranco.
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OKCIDENTO 

ASTURA ■F CENTRO
K ASTURA
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EL LA PROVERBARO DE ZAMENHOF

q Troa festeno estas veneno.Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.

lingvo.Se


(Beatnikoj el....
Sovetunio

LA ORGANIZO DE LABORO

Dum ia dimanĉa promenado laŭ strato mi observas: apud la anonotabulo,kiun 
uzas diversaj entreprenejoj por inviti laboristojn, staras hom-amaso.

ĉi tio mirigis min. Mi trapuŝiĝas antaŭen, rigardas kaj konstatas,ke <3i— 
ujn alsorĉis unu el la anoncoj. Evidentiĝas, ke estas necesaj homoj, kiuj ne- 
nion scipovas kaj nenion deziras fari. Pago okazos laŭ interkonsento. Kaj es- 
tas adreso, en kiu oni atendas tiajn homojn.

Mi, kompreneble, tuj direktis min tien. Kaj tie jam staras hom-vico. Ta- 
men negranda. Mi stariĝis, staras, atendas duon horon senmove.

Mi demandas iun starantan antaŭ mi:

-"Kio okazas ? Ni ekmoviĝu !"

—"Nenio valoras, — diras tiu, - ni ne povas antaŬenmoviĝi, ĉar neniu e- 
niras.Neniu eniras, ĉar la pordo-seruro pendas.

Mi ĉagreniĝis pro la fakto. Kaj aliaj, mi rimarkas, ankaŭ malĝojas. Ta - 
men paniko en nia vicaro ne videblas. Pro tiu kialo oni povas staradi atendan, 
te.

Ni staras plu. Aperis iu, en kaskedo. Li kuretas 'inter ni kaj flustradas:

-"Kamaradoj, oni trompis nin lerte ! Oni kolektis ĉiujn estimatajn civi- 
tanojn kaj per la kaŝita film-aparato filmas nin por la "Satira objektivo".La 
hontego tra tuta respubliko !"

Mi ekdeziris forkuri, sed tiu ĉi en la kaskedo ekkriis:

-"Kamaradoj, jen kuŝaĉas balailoj kaj ŝoveliloj ! Ni balau por malsukce- 
sigi tiun intencon pri la filmado.!"

Kompreneblas, ke ni ekprenis la ilaron kaj ekokupiĝis pri la strat-puri- 
go. Ni ankaŭ pene manipulas la balailon kaj formas sur la vizaĝo laborĝojon - 
por la film—kamero.

Ni briligis la straton.

Kiam ni komencis disigi mi subite ekaŭdis, ke tiu en la kaskedo diras al 
alia, lipharulo:

-"Lernu, Ivanovi#-. Pruntu mian sperton. Cu vi vidis kiel mi devigis tiun 
sentaŭgulon labori ?"

Kaj aldonis:

-Ce ni, la majstroj de la strat-pureco, gravas la organizo de laboro !"

Verkis: Jaz. MelniĜuk.

Tradukis el ukraina: Ihor Drul
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UNIKA KOLEKTO

la Monĉegorska fako de la Murmanska regiona muzeo en 

senton kvazaŭ ili samtempe ekestas en Luvro kaj Ermi- 

kaj Prado, en muzeoj de Japanio, Anglio, Hungario kaj 

Ciuj vizitantoj de

Ĝi tiuj tagoj travivas 

tejo, Drezdena galerio

aliaj landoj de 1'mondo, Ci tiun ĝojon pro kontakto kun mirindaj verkoj de 

pentristoj el diversaj epokoj kaj skoloj donacis al monĉegorskanoj kaj gas- 

toj de la urbo la familio Vajsberg afable disponiginte parton de sia granda 

kolekto de poŝtkartoj kaj poŝtmarkoj.

Certe komparo 

kaŭ reproduktaĵoj

U
0
0
0
0
0

kun famaj artgalerioj ne estas plene korekta, sed tamen an 

prezentas pentriston kaj la epokon dum kiu li verkis.

La kolekto de la familio Vajsberg estas krome interesa pro tio, ke ni vi 
das tiel vaste konatajn pentristojn, kiel Leonardo da Vinci, Raffaelo, Goya, 

reprezentantojn de rusa portreta arto Borovikovskij kaj Levickij, francajn - 
impresionistojn Monet kaj Degas (ĉiujn ne eblas tranombri), samkiel ne tro 

konatajn pentristojn de Japanio,_Meksikio, Argentino.

9

□
La ekspozicio, kiu enhavas pli ol 500 bildojn,estas pritema; ĉeestas nur 

verkoj, kiuj enhavas Virinon kaj Patrinon. Ĉi tio estas proksimume unu kvaj? 

dekona parto de la familia kolekto. Estas interesa ankaŭ tiu fakto, ke ĉiu 

poŝtkarto en la ekspozicio portas sur si poŝtmarko kun sama bildo.

0

En 1.959, t.e. ĝuste antaŭ jarcentkvarono, 19 jaraĝa - rakontas Aleksan 

der Vajsberg -, mi tralegis romanon de usonano Irving Stoun : "Soifo je la 

vivo" pri la holanda pentristo Van Gogh. Liaj verkado kaj sorto konsternis 

min. Mi decidis kolekti ĉion ligitan kun tiu pentristo{librojn, poŝtkartojn, 

poŝtmarkojn.Granda holanda pentristo emociigis min kolekti tutan pentrarton. 

Kaj kiam oni havas poŝtkarton, vole-nevole necesas interesiĝi pri la vivo kaj 

verkaro de la pentristo, pri tio, kio interesis pentriston mem kaj pri la e 
poko dum kiu vivis la pentristo. Tiel mi enprofundiĝis mem en la historion 

de la pentrarto kaj allogis familion.

0

a
Dank’al la muzeo la unikan kolekton de la familio Va jsberg povos rigardi 

multaj artoŝatantoj. Jam dum la unua tago de ekspoziciado en recenzolibro 

aperis enskriboj.Jen unu el tiuj: "Post vizito de la ekspozicio el la kolek 

to de la familio Vajsberg aperis festosento, kiu naskiĝas ĉiam ĉe renkonti- 

ĝo kun la belego".

Tradukis el soveta ĵurnalo, Aleksander Vajsberg 0



INTERVJUO KUN LA JUNA KOMPONISTINO PENRA DINKOflA □
En niaj junularaj grupoj de esperantistoj, estas famaj artistoj, in- 

ter ili la bulgara komponistino kaj koncernistino Penka.

Demando.- Kiel vi nomiĝas ?

Respondo,- Mia nomo kaj familia nomo estas Penka Dinkovva Kunewa.

D,- Kiam vi komencis studi muzikon ?
R.- Mi estis etulino 5-4 jara, kiam mia patrino, Kina Prodanowa ko- 

mencis ekzerci min, elpensante interesajn formojn kaj ludojn por piano 

kaj solfeĝo.

D.- Kiom da premioj vi gajnis ?

R.- En 1981- j. mi estis en sepa klaso de muzika gimnazio "Ljubomir 

Pipkov", Sofio, kaj gajnis kvinan premion en konkurado inter gelernantoj 

de muzikaj gimnazioj, en Bulgario. En 1984-j. mi gajnis gravan premion 

por komponaĵo en Dua Monda Infana Muzika Festivalo, en Tokio.

D.- Je kiom da koncertoj vi partoprenis kaj en kiuj lokoj ?

R,- Dum 1979?j. mi estis delegitino de la Unua Internacia Infana 

Kongreso en Madrid (Hispanio'). Tie mi partoprenis kun miaj komponaĵoj 

en du koncertoj de piano en la kongresa salono. Tutan vivon mi rememo- 

ros pri la gastemaj hispanoj, bona organizado, atento, zorgoj kaj ride- 

toj, per. kiuj oni Ĉirkaŭis nin.

lia hispanoj estas sunaj, koraj, tre afablaj kaj temperamentaj ho- 

moj. Kun granda plezuro mi vizitus tiun Ĉi landon alifoje.

Ankaŭ en 1979?j., kiam mi estis en kvina klaso, mi preparis duonkon- 

certon en Sofio. En 1981?j. (sepa klaso) kaj en 1984?j. (deka klaso) mi 

ludis koncertojn de piano en la salono de Muzika Gimnazio.

En Tokio mi donis tri koncertojn de piano kun propraj komponaĵoj 

kaj komponaĵoj de klasikuloj.

D.- Krom via studado pri muziko, Ĉu vi studas aliajn kursojn por 
atingi karieron ? Ĉu vi lernas esperantan lingvon ?

R.- Mi studas diversajn specojn da muziko; aŬtodidakte mi lernas 

anglan lingvon. Mi interesiĝas pri poezio, aliaj artoj, scienco, tekni- 

ko. Mi ŝatas filozofion, psikologion. Ankaŭ mi ŝatas penetri profunde 

problemojn; inklino al. analizemo kaj sintezo, ĝeneraligo.

Mi lernas Esperanton, sed ĝis nun, mi ne havas gravan atingon.

D.- Rakontu ion al mi pri viaj familio kaj geamikoj.

R.- Miaj gepatroj estas sciencaj laboristoj. Mi estas tre dankema 

al ili pro la metodo, per kiu ili min edukas kaj pri tio, ke de infa- 

naĝo ili Ĉirkaŭis min per konvena etoso.
Kun geamikoj mi dividas miajn ĝojojn kaj problemojn. Ni Ŝatas dis- 

kuti kaj amuziĝi

D.- Kion diras viaj geamikoj pri viaj sukcesoj je la muziko ?

□
□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□



D.- Ĉu ili traktas vin kiel supera persono aŭ kiel alian junan kna- 

binon ?

R.- Ili konsideras min homo kiel la aliaj. Miaj geamikoj ankaŭ trak- 

tas min tiamaniere.
D.- Ŝu en via familio estas aliaj muzikamatoroj ?

R.- Mia patrino estas profesia muzikistino, mia patro estas muzika- 

matoro kaj miaj du fratinoj ankaŭ Ŝatas muzikon kaj studas, unu, violon- 

ĉelon kaj la alia pianon.
Tiel mi finas Ŝi tiun intervjuon kun mia plej kora gratulo al ŝi.

JULIO ARGŬELLES♦ ♦ ♦ 
Anonceto

De la 30-a de Junio ĝis la 6-a de Julio 1986, ESPERANTO-PIEDMIGRADO 

en Trescleoux (apud Sisteron), Hautes Alpes, FRANCIO, (fervoja linio: 

Marseille - Grenoble), kadre de la esperanta fako de laika amikaro en 

Eysines (Girondio).

Ekde la etapkusejo de Tresclŝoux, stelvoje, ni piedmigrados tra la 

Serrois kaj la Veynois (mezalta montaro).

Ĉi tiu piedmigrado sin turnas al esperantistoj kaj neesperantistoj. 

Por la neesperantistoj, okaze de tiuj plezuraj marŝadoj, ni inicos ilin 

pri Esperanto.

Ni vizitos la malnovan urbon de Sisteron kaj ĝian malnovan citade- 

lon.

La vesperaj aranĝoj estos organizitaj de la partoprenantoj.

La etapkusejo kuŝas ĉe piedo de monto Garde, aparte de la bruoj de 
ĉefaj vojoj, ĉe bordo de rivereto nomita "Blaisance".(ĉi situas ĉe alta 

piedvojeto n^ 946).

Por pli da informoj kaj por aliĝi, skribu al;

Ginette Gabillon, 32 Rue Renault, 33200 Bordeaux Caudĉran, FRANCIO.

□
□
□
□
□
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Nun, kiam la akvoj de la nomata abortigo kvetiĝis kaj la alfluo de personaj kaj ko- 

lektivaj opinioj sereniĝis, eble esta3 la momento iom skribi pri tiu socia kaj konscia 

problemo, kiu tiom grandajn diskutojn levigis de la hispana socio. Mi opinias,ke en,aŭ 

pri ĉiu temo, la fakto esti esperantisto ne distingas nin rilate al la ceteraj kuncivi- 

tanoj niaj.

Iff Estas evidente, ke la temo estas tikla ĉar en ĝi troviĝas multaj aspektoj de nia 

Iji vivo, Ĉu persone, ĉu kolektive kaj eĉ pli grave, ĝi tuĉas ankaŭ la ekziston mem de la 

n homaro, kiel specio de la naturo. Jam en Si tiu aspekto prezentiĝas grava filozofia o- 

S pinio pri la deveno de la homa estaĵo. Por laDio-kredantoj, ia abortigo estas grava pe- 

| ko, sed antaŭ ili prezentiĝas alia problemo, se la Ĉiopova tion konsentas devas ekzisti 

m iu racio, kiu restas for de la homa racio mem. Por la nekredantoj kaj agnostikuloj , la 
li abortigo estas afero de la naturo, kiel en kiu ajn animalkolektivo de la tero.Tamen, la 

afero komplikiĝas por ambaŭ grupoj, kiam la afero prezentiĝas interne de la familio kaj 

W de la ĉiutaga vivo, kaj okazas ,ke multaj kredantoj toleras la abortigon kaj multaj na- 

turkredantoj ne toleras la aborton. Kaj se ni alĝustigas al la nuna realo, nepre ni dc- 

( vas konkludi, ke la temo de la abortigo estas esence konscia. Kun leĝo favora aŭ kun Ie. 
J ĝo malfavora, la abortigo ĉiam estos io tre speciala de la homa konscio. Estas miloj kaj 

1 miloj da abortoj devenantaj de tiuj, kiuj sin nomas kredantoj kaj male okazas en aliaj 

li vicoj.

Pere de informoj pri la vivo de la animaloj mi sciiĝis, ke Ĉiu specio kontrolas si- j 

an membraron kaj ke la naturo siavioe kontrolas la ekziston da la vivantaj estaĵoj. Ĉu \ 

tiu regulo ankaŭ estas aplikebla por la homa estaĵo ? ĉu subkonscie la homo alvenis al W 

momento, en kiu li konsideras, ke pro la sociaj cirkonstancoj nunaj, kiuj envolvas nian n 

vivon, estas neoesa la limigo.de naskiĝoj ? Se ĉi tiu pensomaniero aŭ filozofio estus - »1 

reala, nepre ni devas akoepti, ke ni estas simple kiel kiu ajn animalspecio de la tero. «A 

En multaj okazpj, la abortigo estas egoismo de la homaro mem. Ĉiu persono deziras plibo- fl/ 

nigi, kiel eble plej multe sian vivon kaj ĝin ĝui. Ankaŭ estas vero, ke la sociaj kondi- Jfi 

doj, en kiuj disvolviĝas nia vivo ege influas en la familioj. Estas nenia novaĵo diri, Ire -ffi 

la ekonomie povantaj familioj estis, kluj ĉiam limigis la naskiĝon de idoj. Oni ttev.as al- ‘li| 

doni, ke en tiu grupo troviĝas homoj kredantaj kaj nekredantaj.

t Ankaŭ en malriĉaj familioj estis la ĝenerala opinio, lce la filoj estas la garantio

K por vivi akcepteblan maljunecon. La idoj en la malriĉaj familioj estis kvazaŭ la funda- 

jB mento 

l\\ racie 
| riĉaj 

)W en la 

\\ aspektoj, kiuj Ŝanĝiĝas la tradicia pensomaniero de la homo. Nia socio promesas multa-

de normala vivo. Sed la homo distingiĝas de la bestoj per ti-o-, ke ni evoluas, ĉu 

aŭ ne racie, tio jam estas alia temo. Konsekvence de ĉi tiu evoluigo homa, la mal- 

civitanoj venis al la konkludo, ke la idoj ne donas la necesan ekonomian subtenon 

jaroj de la maljuneco kaj decidis draste limigi la naskiĝon de filoj. Estas aliaj

limigo.de


von. Sendube vi konas personon, kiu preferas havi du filojn kaj unu aŭtomobilon, ?.tu- 

taŭ tri filojn (gefilojn), kaj eĉ estas geparoj, kiuj preferas havi neniun. Filozofi? , 

kiu tre influas inter la junaj paroj kaj strange ĝi ne estas diskutata de la maljunaj -- 

gepatroj, kiuj alportis al la mondo grandan nombron da. gefiloj, Ĉar prave ili diras:ti- 

om da penoj travivitaj por vin zorgi, sendube pravigas vian nunan kriterion pri lu ;-.tor- 

to. Ankaŭ hodiaŭ estas alia penso pri la maljuneco, ĝi estas la jena: rai laboris por la 

lando, por la komunumo dum mia tuta vivo, do estas la komunumo, kiu devas okupiĝi fri 

mia maljuneco.

Estas konkrete la religioj, kies adeptoj ne restas for de la supraj menciitaj . odaj 

eventoj, kiuj pli insistas kontraŭ la abortigo. Tamen io estas vero, larei anĝelojn or la 

dielo,ne plu validas. Kaj ni, jam interne de ĉi tiu tereno de pia krudeco, devas .,1 cni 

kaj demandi: du iu sin sentas sufiĉe pura por jeti la unuan Stonon ? En multaj ok ,.j dum 

sia geedza vivo, kiu paro ne evitis la generon de idoj ?

Ankoraŭ restas alia grava temo, kiu estas la seksaj rilatoj. For la problemoj i.oniaj, 

antaŭ ni prezentiĝas la grava problemo de la seksaj rilatoj inter viro kaj virino. Estas 

stultaĵo diri, ke la idoj venas al la mondo pro la seksaj rilatoj, tio jam estas konata, 

nuntempe, eĉ de la infanoj. Nu, la demando estas simpla, du estas preta la viro kaj viri- 

no resigni tiun ĝuon ? La respondo estas ne. Do, inter tiu selca a ĝuo kaj la genero 'e i- 

doj, estas kian oni devas meti la necesan rimedon por pesta evito de abortigo.Cui jodo 

disponigas al La civitanoj tiujn rimedojn ? Fakte ne.

Do, la afero ne havas facilan solvon. Kiam estaĵo troviĝas en ventro de virino, uen- 

dube rajtas al la vivo. Sed ankaŭ estas multaj vivantaj estaĵoj, kiuj ne devas morti,sed 

la egoismo ekzistanta en nia socio kodamnas ilin al morto, pro manko fle nutraĵoj. Cu tio 

ne estas krimo, mortigo, pli granda ol la abortigo mem ? Do, la afero de la aborti, en 

r.ia lando ankoraŭ daŭros longe. La menso de la hispano devas multa evolui en multaj as- 

pektoj. Sed hodiaŭ La progresista homo, konsideras, ke la plimultigo de la homaro estas 

nalfavora por la homaro mem. Prave aŭ ne prave, la estonteco, kiun ni ne konos, enton la 

atestanto de la hodiaŭa dubema kriterio pri ĉi tiu socia temo.

Hodiaŭ, ĉiu abortigo estas la fiasko da la socio, de la kriterio por aplikado c la 

kontraŭ-konoipiloj kaj eble iu......... iu nekonata leĝo de la naturo.

LUIS SERRANO PEREZ,

Sabadell,9-2-1986 
♦ * ♦
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INGREDIENCOJ: 4

Senŝeligu la tomatojn, bananojn kaj pomojn.
Elprenu la semojn de la tomatoj kaj pomoj
Maldike kaj ronde, tranBu Sion kaj metu en salat-

pladon.
Aldonu la citronsukon, kirlu, alddnu la jogurton

miksu bone
Metu en fridujon kaj surtabligu malvarmegan

BONAN APETITON l

1/4lda'jogurto.

mezgrandaj tomatoj.
2

2

bananoj. 
mezgrandaj pomoj.
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suko el 1 citrono

TURKA SALATO


